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VEKIGO 
. La 56-a, Nacia Kongreso finiĝis, markite per vera 

reinteresiĝo de la franclingva gazetaro kaj radiosta- 
cioj. Okazis sep elsendoj : kvar de Radio-Luksembur- 
go, du de la R.T.F. kaj unu de Eŭropo no 1; aperis 
ankaŭ artikoloj kaj komunikoj en la plimulto el la 
gazetoj : deko el Parizo, ĉ. dudeko el la provinco, kaj 
du el la gazetagentejoj. Ci tiu rezulto ne estas 
la miraklo, kvankam tia ĝi povus aspekti, — 
tiel alkutimiĝintaj ĝis nun ni estis al la muteco, se ne 
foje, prisilentado de ĵurnalistoj. Sed — en la realo — 
jam de kelkaj monatoj zorge, metode kaj pacience 
plugis kaj prisemis la kampon grupeto da samideanoj 
sub la kunordiga gvidado de Andre Bourdeaux; sin- 
done kaj malavare ankaŭ kunhelpis s-ano Aisberg (1), 
sen kiu la gazetkoktelo estus ankoraŭ ŝvebanta tra 
revaj nebuloj. Unuvorte venis fruktoj ne de hazarda 
individua paŝo, sed de celtrafa kunorganiziteco. 

Nun ke la « silento-muro » estis rompita kaj la 
publika opinio skuita, estus ne racie lasi, ke la pene 
akiritaj rezultoj reperdiĝu en la marĉo de inertecoj 
aŭ tra la ĝangalo de mispaŝoj. Sonis por ĉiuj la mo- 
mento pri- aŭ re-konscii la neceson de taŭga, ne disiga, 
fortomobilizo, Atendas artikola verkado kaj radioel- 
senda preparado : la gazetkampanjo estas malfermita 
al ĉiu kapabla alporti brikon al la tuta konstruo kon- 
diĉe ke oni ne fuŝu la arkitektan planon. Malnovaj espe- 
rantistoj revekiĝu; novaj pretiĝu. Estas bezonata ĉies 
energio por subteni kampanjon en publika opinio ; sed, 
pli ol iam ajn, unuiĝo kaj koncentriĝo de la klopo- 
doj estos la nemalhavebla garantio de la sukceso. 

Jupo. 

(1) S-ro Aisberg, direktoro de pluraj elektroteknikaj 
revuoj en Parizo, verkis en 1928 libron, kies titolo 
estas « Fine mi komprenas la radion ». Tiu ĉi fama 
libro estis poste tradukita en 23 naciajn lingvojn. 

= 
+ 

INFORMA FAKO DE U.F.E. — Rilatoj kun gazetaro, 
radio kaj televido. 

Atentu, atentu ! Por ke la rilatoj kun la pariza 
gazetaro restu glataj, ĉiu samideano estas petata sin 
deteni de proprainiciata paŝo li bonvolu antaŭ ĉio 
interrilati kun la nacia respondeculo. Detaloj en la 
venonta numero. — La bendo, sur kiu estas registritaj 
la elsendoj « 2 heures d'avance » (kun Michel Duc- 
Goninaz) kaj « Tout le monde en parle » (kun G. 
Waringhien, J. Thierry, R. Bernard, Lagrange, k.c.), 
entute 14 minutoj je rapido 9,5 estas je la dispono 
de la federacioj kaj grupoj. 

La nacia respondeculo : A. BOURDEAUX. 

RAPORTO PRI FRANCA ESPERANTO-INSTITUTO 

1) Sekve al la eksiĝo de s-ano Waringhien, mi devis 
— pro amika trudo de miaj kolegoj — akcepti la' pre- 
zidantecon de nia Instituto, Preninte tiun taskon sur 
miajn ŝultrojn, mi deziras eldiri unu intencon kaj 
unu esperon. 

Mia intenco estas daŭrigi la agadon de nia es- 
tinta prezidanto por plialtigi la nivelon de niaj ek- 
zamenoj, kaj konsekvence la nivelon de la lingvoscio 
de la francaj esperantistoj. Mi devas rememorigi al 
certaj personoj, ke la plialtigo de la nivelo de la ek- 
zamenoj estis petita de la Konsilio de U.F.E. en sep- 
tembro 1962 kaj kuŝas en la baza laborprogramo de 
U.F.E. (punkto 12-a). 

Mia espero estas, ke, estonte, la du asocioj — 
U.F.E. kaj SAT-Amikaro — kiuj fondis nian Institu- 
ton en 1948, eluzos la eblecojn, kiujn prezentas la 
ekzisto de la Instituto, por plifirmigi kaj plivastigi 
sian kunlaboron sur la lingva tereno. 

2) S-ano Tardieu restas Direktoro de la Ekzame- 
noj. La konsisto de la Ekzamena Centro restas pro- 
vizore senŝanĝa, 
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3) Financa raporto por la periodo 18-5-63/4-5-64. 
En kaso la 18-5-63 1.767,02 F. 
Enspezoj 335,55 F. 
BISpEZO] ae UT 256,53 F. 
En kaso la 4-5-64 1.846,04 F. 
La financo de la Instituto estas do en bona stato. 
4) Diplomoj disdonitaj dum la periodo de la 14-1-63 

ĝis la 4-b-64. 
Atesto pri lernado : 243 
Atesto pri Supera Lernado : 65 
Atesto pri Kapableco : 14 
Pedagogia Atesto : 2 
sume : 324 diplomoj, 

Malsukcesoj : Lernado : 61; Supera Lernado : 1; 
Kapableco : 4. 

Mi ankaŭ deziras atentigi pri la nombro da di- 
plomoj disdonitaj depost la 15-a de majo 1948, tio 
estas dum periodo de 16 jaroj : 

Atesto pri Lernado : 3.206 
Atesto pri supera Lern. : 804 
Atesto pri Kapableco : 250 
Pedagogia Atesto : 24 
Diplomo pri Altaj studoj : 3 
Sume : 4.287 diplomoj. 

Tiun statistikon povos primediti niaj esperantistaj 
asocioj. kiuj evidente havus konsiderinde pli fortan 
membraron, se ili kapablus konservi en siaj rangoj la 
relative multajn personojn, kiuj akiris almenaŭ ele- 
mentan scion de la lingvon. 

Konsiderante la fakton, ke la Atesto pri Lernado 
estus rimedo por statistiki la nombron da personoj, 
kiuj akiris elementan scion de la lingvo, mi pensas, 
ke oni devus rekomendi al la lokaj grupoj prezenti pli 
grandnombre siajn lernantojn — se tiuj ĉi akiris la 
necesan nivelon — al tiu ekzameno. Mi ankaŭ pen- 
sas, ke la Asocioj devus instigi la plej kapablajn el 
siaj membroj al preparo de la Atesto pri Pedagogio. 
Ŝajnas al mi utile rememorigi, ke laŭ la Regularo 
de la ekzamenoj, la Pedagogia Atesto estas necesa por 
instrui la lingvon en la ŝtataj duagradaj lernejoj. Mi 
devas kun bedaŭro konstati, ke el la 48 persdnoj, kiuj 
instruis Esperanton en duagradaj lernejoj dum la jaro 
1962-63, nur 4 posedas la necesan ateston. Nur 18 el 
ili posedas la Ateston pri Kapableco. Fine, el la 54 
personoj, kiuj instruis la lingvon dum la sama pe- 
riodo en diversaj lernejoj, nur 24 estas profesie pe- 
dagogoj. Mi atentigas la gvidantojn de U.F.E. pri tiu 
situacio, 

5) Konforme al la dua punkto de la nova regularo, 
la Instituto zorgas pri la lingva kontrolo de la manus- 
kriptoj al ĝi konfiditaj, Dum la lasta jaro unu ma- 
nuskripto estis kontrolita. Plie, ni intencas revivigi 
la iaman libro-serion de la Instituto. Jus aperis en la 
literatura serio la tradukoj de du teatraĵoj de Jean- 
Paul Sartre (Sen Eliro kaj La respektema Putino) fare 
de Roger Bernard. Baldaŭ aperos en la pedagogia serio 
broŝuro de Raymond Schwartz pri la uzo de la parti- 

CIDOJ. à 
Antaŭ unu jaro, s-ano Waringhien estis devigita 

eldiri severajn kritikojn koncerne la lingvo-nivelon de 
la revuo Franca Esperantisto. Mi ĝojas, ke mi ne 
devas plenumi tiel malagrablan taskon ĉi-jare, kaj 
konstatas kun plezuro, ke la lingvaj eraroj en la revuo 
de U.F.E. reduktiĝis al minimumo. Mi tamen rimarkis 
kun granda miro, en la lastaperinta nume~o (ofsetita, 
no 226), ke oni enpresis raporton faritan de iu semina- 
rianino dum la Grezijona kultura semajno, kaj ke en 
tiu raporto svarmas la plej dikaj lingvaj eraroj. Mal- 
graŭ la postnoto, kiu avertas, ke la teksto estis presita 
tia, kia ĝi estis skribita, tio ŝajnas al mi malbona 
politiko : oni povas resnekti la stilon eĉ de mallerta 

komencanto, sed la gramatikajn erarojn oni devas 
ĉiam korekti. 

Ni intencas estonte plenumi la 12-an punkton de 
la baza laborolano de U.F.E., kiu antaŭvidas konstan- 
tan rubrikon de la Instituto en la revuo, por la studado 
de la lingvaj problemoj. 

Ni tre volonte prikonsideros la sugestojn, kiujn 
povos fari la Kongreso de U.F.E, koncerne la estontan 
luboron de la Instituto. 

Miche) DUC GONINAZ. 
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Festparolado de Profesoro G, Waringhien. 

Ĉe la 56-a Nacia Kongreso 

Pentekosto 1964 — Parizo 

Estimataj gesamideanoj, 

Guste antaŭ cent jaroj, en malriĉa kvartalo de Varsovio, juda knabo, kiu ankoraŭ ne atingis sian kvinan jaron, penadis super la cirilan alfabeton de la rusa lingvo ; nek li, nek la patro, kiu severe lernigis al li tiujn elementojn de ĉia sciado, povis antaŭvidi, ke, “kvindek jarojn poste, en la Urbo de la Lumoj, en Parizo, tuta aro da profesoroj, sciencistoj, akademia- noj, kune kun multaj malpli famaj, sed egale sindonaj amikoj, fervore pretiĝos akcepti solene kaj triumfe 
tiun saman Lazaron Ludovikon Zamenhof, honorante lin kiel lingviston genian kaj bonfaranton de la ho- maro. En tiuj tagoj de Majo 1914, efektive, en plena 
febro prepariĝadis la Universala Kongreso de Esperan- 
to, kiu devis doni al tiu lingvo la sankcion de Parizo 
kaj, tion multaj ja esperis, potence akceli ĝian oficia- 
lan agnoskon. 

Vi scias, kia neatendita katastrofo malhelpis la 
kunvenon de tiu deka kongreso, al kiu aliĝis jam pres- 
kaŭ kvar mil esperantistoj. Kaj nun, denove kvindek 
jarojn post tiu dato, ni, kiuj kune venis en tiun ĉi 
saman urbon el ĉiuj flankoj de Francujo, ni povas 
kaj devas demandi nin, kie statas nia komuna afero, 
kaj kiajn esperojn ĝi plenumis. 

— (sekvas citado de la plej okulfrapaj atingoj). 

En nia epoko de pli kaj pli akceliĝanta progreso 
ne povas ne mirigi la pripensanton tiu kontrasto inter 
la sorto de Esperanto kaj la destino de tiel multaj 
samtempaj inventaĵoj, la telefono, la stenografio, la 
radiofonio, la magnetofono, la televizio, k.t.p. Tiuj 
rimedoj akceli kaj faciligi la interrilatojn inter la ho- 
mojn estis komence provitaj kun pli aŭ malpli da ak- 
ceptemo, sed tuj de kiam la publiko konstatis, ke ili 
bone funkcias kaj alportas utilon, ili senprokraste en- 
iris en la ĝeneralan uzadon. Nu, Esperanto, ŝajne, pru- 
vis jam de longe, eĉ se nur per slaj ĉiujaraj interna- 
ciaj kongresoj, ke ĝi bonege funkcias kaj taŭgas kiel 
internacia komprenilo ; cetere la utileco de tia inter- 
nacia komprenilo estas per si mem sufiĉe. evidenta. 
Kaj malgraŭ tiuj du faktoj ni konstatas kun surprizo, 
ke Esperanto ankoraŭ ne estas ĝenerale akceptita kaj 
universale uzata, sed ke ĝi restas kvazaŭ enfermita en 
malgrandaj rondoj, tiel ke iaj observantoj nun ripro- 
ĉas al nia movado ĝian aspekton de sekto. Kio do 
kaŭzis tian staton ? 

La respondo estas ja simpla, sed malofte klari- 
gita, kvazaŭ ni eksentus ian ĝenon en tia analizo, Bfek- 
tive, inter la diversaj inventaĵoj, kiujn mi citis, kaj 
Esperanto enestas radikala diferenco de naturo. Ili 
estas materialoj aŭ iloj, kiuj faciligas la homan aga- 
don, sed neniel tuŝas nian animon, nian koron. Es- 
peranto estas lingvo, kaj lingvo estas tre kompleksa 
fenomeno, kies ĉefaj aspektoj estas kaj psikologia kaj 
sociala. Psikologia, ĉar lernata ĉe la ekbrilo mem de 
nia spirita vivo ĝi intime ligiĝis kun ĉiuj niaj infa- 
naĝaj spertoj, emocioj kaj ideoasocioj; ricevita de tiu 
mem, kiu nin naskis kaj nutris (ne hazarde oni parolas 
pri ies « patrina » lingvo D, ĝi enigis siajn radikojn 
en nian plej profundan memoron. Nia lingvaĵo nekons- 
cie kuntrenas kun si longan pasintaĵon da afekcieco, 
ĝi iel fariĝis parto de ni mem. 

e ” 

Jen kio klarigas la neeviteblan reagon de la pli- 
multo el la homoj, kiam oni proponis al ili « artefa- 
ritan » lingvon ; tio klarigas la ekkrion de la unuaj 
kritikintoj de Volapuk kaj poste de Esperanto, ke 
« lingvon oni ne povas krei », ke ĝi estas io natura, 
kiun anstataŭi povas nenia retorta produktaĵo, nenia 
kabineta surogato. Elpensi ian telegrafan aŭ optikan 
kodon ŝajnis projekto tute normala kaj akceptebla ; 
sed. artefari lingvon, tio estis kvazaŭ perforti religian 
tabuon, kaj la simpla ideo de lingvo internacia pleni- 
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gis tiujn homojn per la tre speciala miksaĵo de indi- 
gno, naŭzo kaj timo, kiu ordinare akompanas la malob- 
servon de tiaj tabuoj. Vane oni montris al ili, ke Es- 
peranto estas natura per ĉiuj siaj vortoj, pruntitaj 
el la naciaj eŭropaj lingvoj ; ke Zamenhof nur raciigis 
la gramatikon kaj vortfaradon de tiuj lingvoj, tiel ke 
estus pli ĝuste paroli pri ĝi kiel « planlingvo ». Eĉ 
tia malgranda dozo da artefariteco sufiĉis, por forti- 
migi ĉiujn, kiuj estis ie] sentemaj al la afekcia aspek- 
to de la lingvoj. 

, Sed lingvo ne servas nur por la esprimado de sen- 
toj ; ĝi servas ankaŭ, kaj pli ofte, por la komunikado 
de pensoj ; Kaj ĉi tie aperas la alia aspekto de la lingvo, 
tiu de sociala fenomeno. Lingvo estas utila al la ho- 
moj, nur se ĉiuj konsentas pri ĉiuj ĝiaj formoj, regu- 
loj, dirmanieroj kaj ortografio, kiel ajn mallogikaj kaj 
iafoje absurdaj tiuj povas esti. Kaj ĉiu parolanto de 
unu lingvo sentas sin ne nur ligita per tiu neformu- 
lita kontrakto, sed kvazaŭ parta garantianto de ĝia 
stabileco kaj neŝanĝado. La ordinara homo ne ŝoki- 
ĝas, kiam oni proponas al li la lernadon de fremda 
lingvo, ĉar li scias, ke ankaŭ tiu lingvo estas bazita 
sur la konsento de granda homa komunumo kaj ga- 
rantiata de longa pasinteco. Sed nur parolu al li pri 
internacia lingvo — kaj tuj liaj suspektoj vekiĝos : 
ĉar en liaj okuloj unu lingvo sen popolo, en kiu ĝi en- 
radikiĝis, sen tradicio, kiu ĝin fortikigas, ne povas 
esti vera, sekura lingvo, ĝi estas destinita plimalpli 
frue disfali kaj perei. Tia konvinko estis tiel forta, 
ke eĉ Zamenhof ĝin konfesis, kiam li skribis, en 
1901 : « hereda lingvo de la plej malgranda kaj plej 
sensignifa popoleto havas vivon multege pli garantii- 
tan kaj neestingeblan, ol senpopola lingyb, kiun uzus 
eĉ milionoj da homoj ». 

Jen do la du grandaj obstakloj, la psikologia kaj 
la sociala, kiuj de la komenco alportis al la esperan- 
tistoj tiom da mokoj kaj eĉ da malamoj, kaj kiuj 
longatempe bremsis la progreson de nia movado. Fo- 
rigi ilin per unu bato eĉ la plej rimedriĉa propagan- 
do, la plej lerta reklamado, ne kapablis, ĉar tiuj 
obstakloj kuŝis en la plej profundaj tavoloj de nia 
individua kaj kolektiva konscio. Sed iom post iom ilin 
glatigi, iom post iom limigi ilian negativan efikon per 
malrapida alkutimado de la mondo al la ekzistado 
kaj fakteco de Esperanto, jen kio estis farebla, jen 
la tasko, al kiu devis dediĉis sin pluraj generacioj da 
esperantistoj. La duobla problemo konsistis en tio, 
ke ili devis doni al la publiko la pruvon, ke Esperan- 
to, same kiel la ceteraj lingvoj, kapablas esprimi ĉiujn 
nuancojn de la penso, ĉiujn ekmovojn de la sento, 
alivorte, ke ĝi povas liveri al la homoj taŭgan ilon, 
por « esprimi sin mem », t.e. esprimi la tutecon de 
sia estaĵo ; kaj sur la alia flanko, ke Esperanto estas 
ŝirmita kontraŭ la personaj kapricoj de teoriuloj, kon- 
traŭ la misformoj de apartiĝemaj naciismoj kaj ke 
ĝi ĝuas tian saman stabilecon, kiun longa skriba tra- 
dicio havigas al la naturaj lingvoj. 

la dua problemo estis solvita en 1905, per la 
unuanima akcepto de la zamenhofa « Fundamento », 
kaj precipe per la konstanta kaj skrupula observado 
de tiu Fundamento en la verkado de ĉiuj bonaj aŭ- 
toroj. Tio estis afero, kiu postulis grandan kaj longan 
penadon, ĉar la emo al ŝanĝado estas ĉiutaga. tento 
por la artistoj kaj por la reformemuloj. Sed tiu dis- 
ciplino, tiu neŝancelebla alligiteco al nia propra tra- 
dicio ĉiam venkis super okazaj defaloj kaj malfideli- 
ĝoj, cetere pli faciligata laŭ la jarfluo per la florado 
kaj disvolviĝado de nia literaturo. 

Car estas nia litefaturo, niaj prozistoj kaj precipe 
niaj poetoj, kiuj donis kaj ĉiutage donadas al ni la 
rimedojn, por venki la unuan baron, pri kiu mi pa- 
rolis, tiun instinktan malfidon de la homoj por la 
artefariteco en la regiono de la lingvo. Multajn fojojn 
mi aŭdis en la Esperantaj kongresoj, ofte sur la pa- 
ĝoj de niaj gezetoj mi legis riproĉojn kaj kritikojn 
direktitajn al tiuj verkistoj, kiuj uzas Esperanton kiel 
ludilon, kiuj malsimpligas ĝidn mirindan simplecon, 
kiuj forklinas al bagatelaj artaj celoj tion, kio devus 
koncerni nur seriozaĵojn, komercajn aŭ turismajn in- 
terrilatojn ktp. Sed tiuj, kiuj elmetas tiajn kritikojn, 
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tute ne konscias pri la grava, la esenca rolo, “kiun 
nia literaturo ludis, ludas kaj ludos en nia batalo 
kontraŭ la antaŭjuĝoj de la publiko. Nur dank' al ili 
ni povas respondi per alio ol vanaj paroloj, per faktoj 
kaj realaĵoj, al tiuj, kiuj aperte aŭ alude pridubas 
la rajton de Esperanto pretendi la nomon de vivanta 
lingvo. Ke ni posedas nian kompletan Biblion, nian 
kompletan Dante, ke ni havas nian Baudelaire kaj 
havos morgaŭ nian Heine, ke ni disponas tiom da 
riĉaj kaj dokumentitaj Antologioj de la malgrandaj 
eŭropaj literaturoj, ke ni krome ĝuas originalajn poe- 
mojn kaj romanojn, tio estas la nerefutebla signo, ke 
Esperanto kapablas kontentigi la esprimbezonojn de 
la homa animo. 

Ni povas do diri, ke dank' al la obstina penado 
de niaj antaŭuloj fine realiĝis tiu escepta fenomeno, 
kiun komence eĉ Zamenhof opiniis neebla, ke Espe- 
ranto fariĝis la vivanta lingvo de heterogena grupo da 
homoj, el kiuj nur tre malgranda nombro uzas ĝin 
kiel heredan, familian lingvon. Sed tio ebliĝis nur 
tial ke, unuigitaj per la klara konscio de sia homa 
devo, kuraĝigitaj per tiu idealo de interfratiĝo, kiun 
Zamenhof nomis la interna ideo de nia movado, la 
esperantistoj, pacience kaj persiste uzadante la saman 
lingvon, ne nur demetis en ĝin pli kaj pli riĉan here- 
daĵon da personaj kaj komunaj emocioj, sed ankaŭ, 
densigante siajn vicojn, konsistigis kvazaŭ honorgvar- 
dion ĉirkaŭ sia verda standardo kaj tiamaniere certi- 
gis la pluekzistadon de Esperanto-parolanta komunumo. 
Tio klarigas la sektecan aspekton, kiu frapis kelkajn 
observantojn, sed kiu faris nian aferon neelradikebla. 

Cetere tia stato estas nur etapo en nia marŝo an- 
taŭen. Nia tasko estas de nun elmontri al la granda 
publiko la fruktojn de nia longa laborado, konvinki 
ĝin, ke nian lingvon ĝi povas fidi, kaj al Esperanto 
konsenti la dignon kaj la privilegiojn de natura, tra- 
dicia lingvo, al kiuj kompreneble aldoniĝas ĝia pro- 
pro karaktero de internacieco. Sed, por tion atingi, 
estas nur unu vojo, ĝuste tiu, kiun niaj antaŭuloj sek- 
vis ĝis nun : obstine elteni, obstine daŭrigi nian var- 

badon kaj verkadon. Mi ja scias, kiom da penoj, da 
oferoj, da senreviĝoj fojfoje tio postulas ; mi ja scias, 
ke la pacienco estas la plej malfacila el ĉiuj virtoj ; 
sed ne ekzistas alia rimedo por ni, ol senĉese, senlace 
atesti antaŭ la publiko, ke en ĉiuj okazoj, sur ĉiuj 
kampoj de la homa aktiveco la solvo de la lingvaj 
malfacilaĵoj ekzistas, ke ĝi estas tute preta, ke ni 
konstante disponigas ĝin al tiuj, kiuj ĝin tiom bezo- 
nus. Estus malesperi pri la homa saĝo, se oni ne 
kredus, ke Esperanton ili finfine atentos — kaj al- 
prenos. 

Mi volus fini per komparo. En la nuna momen- 
to, tra la malvarmaj dezertoj de la spaco, sovetia ra- 
keto silente iras sian vojon al Venuso. Kaj de la 
horo de ĝia lanĉado, tage kaj nokte, izolita grupo da 
homoj estas okupata nur de ĝi, ili kaptas la senditajn 
radiogramojn, deĉifras ilin, tradukas kaj interpretas 
la informojn, registras eĉ la plej malgravajn detalojn 
de ĝia kuro. Ili estas de plej diversaj originoj kaj pro- 
fesioj, akademianoj, profesoroj, inĝenieroj, teknikistoj, 
ĝis la plej humilaj tajpistinoj aŭ suboficistoj, kaj ili 
ĉiuj sinforgese dediĉas siajn fortojn, sian inteligenton, 
sian koron al teda kaj seka enskribado de ciferoj, al 
akumulado de sennombraj slipoj ktp. Sed tion ili faras, 
ĉar ili havas la esperon, ke iam, post kelkaj semajnoj 
aŭ monatoj, tie supre, en neimagebla malproksimo, 
la raketo trafos la planedon. 2 

Ni, esperantistoj, estas similaj al tiuj homoj, an- 
kaŭ ni estas malgranda aro, meze de vasta ignoranta 
publiko ; ankaŭ ni dediĉas nin al taskoj, kiuj pro- 
mesas nek profitojn, nek gloron, nek heroecon ; an- 
kaŭ ni ofte sentas nin lacaj de tiel longa atendado 
kaj de la monotoneco de niaj ĉiutagaj klopodoj. Sed 
ankaŭ ni eltenas, ĉar ni scias, ke ni partoprenas en 
granda spirita aventuro : al la homaro, kiu kun la 
paso de la jaroj pli kaj pli konscias pri sia unueco, 
ni volas doni unu lingvon. Ni lanĉis tiun noblan ideon 
en la misteron de la estonteco kaj, kun esperplena 
koro, ni fidas, ke ankaŭ ĝi atingos sian celon ! 

  

    

Eldonis : 

H.C. Andersen 
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Kongresaj Protokoljo 
ĈEF-KUNVENO DE LA 17a DE MAJO 

Honora prezidado de Profesoro Frechet (de 
la Scienca Akademio) kaj de Profesoro Wa- 
ringhien, 

La prezidanto Llech-Walter malfermas la kunve- 
non per salutleteroj de Sinjoroj Jean Rostand, Maurice 
Genevoix, Andre Malraux, Fouchet, kaj aliaj, 

Germana delegito salutas en la nomo de la Ger- 
mana Federacio kaj de Doktoro Hermann, 

La prezidanto dankas, kaj gratulas sinjorojn Mahĉ 
kaj Thierry pro la bona verko « Angoroj ». Li gratu- 
las ankaŭ S-inon Bodard, kiu zorgis pri la organizo de 
nia kongreso en la kadro de la pariza foiro. 

Profesoro Waringhien eldiras sian agrablan fest- 
paroladon, kies konkludo estas atentinda : 

« Nun vojaĝas al Venuso rusa raketo, kiun obser- 
vas multaj homoj el la plej diversaj originoj. Ciuj de- 
diĉas sian laboron, por Ke iam la raketo atingu la 
planedon. 

Por ni, esperantistoj, estas same. Ni dediĉas nin 
al tasko, kiu promesas nenion. Ni partoprenas grandan 
spiritan aventuron : doni unu lingvon al la homaro ». 

La Prezidanto dankas post longaj aplaŭdoj, Li 
prezentas la protokolon de la kongreso en Perpignan 
sukcesa, ĉar 200 partoprenantoj kontraŭ 300 en Pari- 
zo. Ni revivis dum kelkaj minutoj la folkloran vespe- 
ron, la ekskurson al Costa Brava, al Ampurias, 

Laŭ la indikoj de sinjoro Guillaume, oni elektas 
komisionon por kontroli la balotadon de ok membroj 
en la komitato. Ĝi konsistas el 

sinjoroj Dettwiller el Grenoble 

Evrot el Annecy 
Gaudry el Parizo 

Sinjoro Rousseau prezentas la kalkulan raporton. 
Prezidanto Llech-Walter substrekas ke, por kovri la 
monatan deficiton, ni devas aĉeti niajn librojn rekte 
al U.F.E. Li insistas pri ĉi tiu grava alvoko : ni vivas 
dank'al la aĉeto de libroj. 

La kvitigaj kontrolistoj Dabezies kaj Pierre Boyer 
atestas la ĝustecon de la kalkuloj, Ili montras la se- 
riozan laboron de la kasisto kaj de la sekretariino. La 
kontoj estas konformaj, la deficito ne pliigas 40/00 
de la ordinara buĝeto. 

Sinjoro Pierre Royer, skribe, rekomendas al la es- 
traro : starigon de antaŭa kalkula buĝeto, monpro- 
vizon restarigitan per pliigo de kotizoj La Kongreso 
aprobas la deziresprimojn de la kontrolistoj kaj la 
kalkulan raporton, unuanime. 

Alvenas la prezidanto de la Foiro. Franclingve, li 
esprimas la simpation, per kiu oni akceptas nin. Li 
jam multe vojaĝis kaj simpatias ĉiujn pliproksimi- 
gojn inter la popoloj. La problemo de esperanto estas 
malfacila. Se iun tagon ĝi estos deviga, estos granda 
pliproksimiĝo inter la popoloj, ĉar la lingvobaroj, mal- 
graŭ la homa varmeco estas nekontestebla obstaklo. 
Estus bela kontribuo al la paco, Li deziras bonvenon 
en la Foiro, tiu babela turo, kie oni retroviĝas sen 
distingoj dank'al tiu alia esperanto : la komerco. Li 
deziras renkonti nin denove venontjare ». 

Sinjoro Llech Walter dankas. 
Li prezentas skriban raporton de sinjoro Blanc 

koncerne la instruadon kaj la kulturan semajnon. Pli 
ol 2.000 lernantoj estas instruataj en Francujo. Sin- 
joro Blanc sendis 120 cirkulerojn al la akademiaj ins- 
pektoroj, 1.000 al la unuagradaj inspektoroj. Favoraj res- 
pondoj venis. Ofte la instancoj helpus nin, sed mankas la 
instruistoj. Estas do necese organizi kulturajn semaj- 
nojn. En la lastaj en Greziljon, dum pasko 1964, por 
la unua fojo, Ĝenerala Inspektoro de la Ministrejo pri 
edukado, Sinjoro Boislot, vizitis la semajnon. Ne nur 
li aprobis la jam donitan subvencion, sed li konsilis, 
ke Greziljon' mem petu subvencion. 

Sinjoro Luez prezentas raporton pri internacia ko- 
respondado. 

Ĉiu lernanto devus skribi al tiu organizo por peti 
korespondantojn en Esperanto, tiel ke la organizo vi- 
du, ke nia lingvo ekzistas. 

Protokolinto GARRIGUE. 
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POSTTAGMEZA KUNVENO 

I. — S-ro THIERRY parolas pri FRANCA ESPE- 
RANTISTO. 

U.F.E. eldonas fakte du bultenojn 
) « Revue Francaise d'Esperanto », ĉefe en Es- 

peranto, 

2) « Bulletin d'informations mondiales » por la 
neesperantistoj. 

Oni reduktis la paĝo-nombron je 12. 
S-ro Gaudry protestas, ĉar estas tro da franca ling- 

vo, 
S-ro Thierry pri la enhavo ricevis plendojn : kel- 

kaj opinias, ke estas tro da literaturo : aliaj, ke la 
revuo enhavas nur grupajn informojn ! 

La grupoj devus mendi « Informations mondiales » 
por disdoni al neesperantistaj oficialuloj. S-ino Che- 
verry dezirus pli da bildoj por ĉi tiu parto. D-ro Al- 
bault opinias, ke la bulteno de la grupoj kun aldono 
de « Informations mondiales » tre efikus. Jam kelkaj 
grupoj faras tion. 

S-ro Lemaire nome de la Federacio Rhône-Alpes 
diras, ke oni devus ŝanĝi la formon de la revuo, ke 
oni ne bezonas ĝim tia, kia ĝi estas. Sed la Liona 
grupo ne samopinias : estas tro multe da revuoj. S-ro 
Detviller aprobas ĉi tiun federacion, ĉar estas tro 
da gazetetoj en Francujo. Pri literaturo pli bone es- 
tas montri « Monda Kulturo » — n, S-ro Llech-Walter 
« ĉiu grupo aŭ asocio ŝatas havi sian propran gaze- 
ton ». 

S-ro Thierry : « Pri la malfruo, ofte la redaktoro 
ne kulpas, sed la anoncintoj. La grupo-informoj devus 
esti en Esperanto por la eksterlandanoj. Ne estas tro 
da literaturo, nur tri paĝoj el dek-du. 

S-ro Vilhelm el Lille sugestas, ke dufoje monate, 
oni eldonu ĉefajn novaĵojn sur unu folio, kaj kvar- 
foje jare kulturan revuon. 

S-ro Duc-Goninaz opinias, ke la solvo pri « Infor- 
mations mondiales » estas bona, ke la administraj aferoj 
devu aperi aparte, ke la gazeto devus enhavi pli da 
kulturaj artikoloj, Li deziras kunfandiĝon kun « Kul- 
turaj Kajeroj ». AE : 

S-ro J. Thierry dankas pro la diversaj opinioj kaj 
sugestoj kaj li konkludas la debaton, deklarante, ke 
la Redakcio klopodos koncilii la du tendencojn kiel 
eble plej. it 4 

S-ro Motillon opinias, ke devas esti informado kaj 
kulturo en la revuo. 

II. — Raporto de S-ro DUC-GONINAZ, prezidanto 
de Franca Esperanto-Instituto. 

II. — S-ro MOTILLON raportas pfi la Gazetaro- 
Servo. 

IV. — Elekto de triono de la konsilianoj : pluraj 
federacioj ne estis reprezentataj (El 1543 voĉdonoj, nur 
1232). ï 

La ok gekandidatoj estis unuanime elektitaj à 
S-roj Bourdeaux, Mahé, Manceau, Micard, Ribot, 

Rougetet, Rousseau, S-ino Vincent. 
V. — Raporto de D-ro ALBAULT pri U.E.A. : la 

membronombro kreskis, sed ankoraŭ ne sufiĉe proporcie 
kun la laboro farota. 

U.E.A. preparas peticion al U.N.O. kaj U.N.E.S, 
K.O., por ke ili favoru la enkondukon de Esperanto 
en la lernejojn. 

1965 estos la jaro de Internacia kunlaborado. 
« Monda Kulturo » devas esti ne nur literatura, 

sed montri la kulturajn flankojn en la tuta mondo. 

VI, — S-ro LLECH-WALTER raportas pri la suk- 
ceso de la kultura semajno en (Gresillon, pri la ne- 
ceseco varbi novajn membrojn kaj gvidi kursojn, eĉ 
kursetojn, ĉe geknaboj, 

Plialtigo de la kotizo ĝis 20 frankoŝ, 

S-ro Boulogne el Aix-en-Provence rakontas, ke en 
Aix ili sukcesis plialtigi la kotizon de la grupo de 1 
ĝis 10 frj per unu fojo. 

La propono estas adoptita malgraŭ du voĉoj kon- 
traŭ kaj kvin sindetenoj. 

VII. — S-ro ROUGETET, nome de Franca Infor- 
mo-Komitato por Esperanto. 

La statuto de la asocio devas esti akceptita de la 
instancoj. 
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Propagando de U.F.E. La « reconnaissance d'uti- lite publique » havas duoblan avantaĝon, laŭ morala 
kaj materiala vidpunktoj, interalie ni povas ricevi sub- 
venciojn, donacojn. 

U.F.E. sendas informan « bultenon » al 500 emi- 
nentuloj el ĉiuj medioj. 

Nia kongreso okazas sub la patronado de tri fran- 
caj ministroj. S-ro Rougetet dankas ankaŭ Jean Ros- 
tand. 

Propagando apud U.N.E.S.K.O. : la 21-an de ma- 
jo okazos en la Pariza foiro la tago de N.R.O, kun la 
partopreno de pli ol 50 societoj, grupigantaj plurajn 
milionojn da aliĝantoj. Esperanto devas ankaŭ propa- 
gandi apud la movado « Malsato en la mondo ». 

S-ro BOURDEAUX, nacia respondeculo pri la Infor- 
ma fako (rilatoj kun gazetaro, radio kaj televido) prezen- 
tas planon de reorganizo laŭ la Principaro de Fros- 
tavallen kaj la Laborplano de U.F.E., akceptita en 1962. 
Li insistas pri la neceso, ke ĉiu grupo kaj federacio 
elektu kompetentan respondeculon kiel korespondanton 
de la nacia Informa Fako, 

VIII. — Rezolucio : La Nacia Kongreso de Franca 
Esperanto-Unuiĝo, kiu okazis en la kadro de la Pari- 
za Foiro la 16-an kaj 17-an de Majo 1964, ; 
konsidere la rezultojn atingitajn dum la Kulturaj Se- 
majnoj, (kiuj okazas de tri jaroj en kastelo Gresillon), 
kaj en la kursoj faritaj en multaj lernejoj; { 
petas la Registaron kontribui al pli intensa disvasti- 
ĝo de Esperanto, lingvo de kulturo kaj paco, 

IX. — Elekto de urbo por venonta kongreso : ne- 
niu urb sin proponas; oni lasas al la Konsilio la tas- 
kon elekti la lokon de la 57-a. 

X. — RAPORTOJ de la FAKOJ 
S-ro BLONDEAUX parolas en la nomo de la fervo- 

jistoj. 
S-ro DABEZIES pri la protestantoj. Li anstataŭas 

S-ron Bachelier, kiu ne ĉeestas pro akcidento. 
S-ro DETTWILLER pri la nuklea klubo, en atom- 

kerna centro, en Grenoble. Li celas informi la gela- 
borantojn, enkonduki resumojn en Esperanto, aperigi 
artikolojn. Jam aperis artikoloj en « Technique . No1- 
velle », en Heroldo, duonan paĝon en « Euratom ». 

Li ankaŭ volas aperigi novajn verkojn en Espe- 
ranto. 

Li esperas, ke lia laboro disvastiĝos inter ĉiuj 
atomkernaj asocioj en Francujo kaj en aliaj landoj. 

S-ro MOTILLON raportas pri la federacio de Angers. 
S-ro GILOTEAUX el Norda Francujo anoncas du 

novajn grupojn en Calais kaj Tourcoing. 
S-ro GARRIGUE parolas pri la internacia kores- 

pondado, kaj enketo pri la eventualaj abonontoj al 
« Courrier de l'Unesco ». 

Li dezirus, ke la terminaroj estu eldonitaj ekster 
la jarlibro. 

Okazos en Gresillon de la 30-a/8 ĝis la 13-a/9 sta- 
ĝo gvidata de prof. Martin el la Universitato de Ren- 
nes. 

XI. — Oratora konkurso : ĝi estas la unua orga- 
nizita dum la nacia kongreso. 9 gekandidatoj prezen- 
tiĝis, La nivelo estis alta. 

La unuan premion, gajnis f-ino GARRIGUE; 
La duan : s-ro SIMONNET; 
La trian kaj kvaran s-ro TAMBURA kaj VI- 

LHELM. 

Protokolintino f-ino CLAVIER. 

Propaganda kampanjo 1964 

Gajnis 

5372 : S-ro Fleury (Pierrefontaine-les-Blamont), vojaĝon 
al Hago, 

5641 : S-ro Mathieu (Limoges), unu semajnan restadon 
en Gresillon. 

5115 : S-ro Fighiera (Bruselo), librojn. 
5863 : S-ro Dessapt (Thiers), librojn. 
5305 : S-ro Comte (Paris), librojn. 
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VARIETEA 

VESPERO 
La vespero de la 16-a de majo meritis ja sian nomon, 

ĉar varieca ĝi estis plezure ; ĝi prezentis spektaklon, kian 
oni malofte vidas dum kongreso. 

Varieca ? Konstatu mem. 

« La advokato », ĉi tiu unuaktaĵo de Jacques Cossin 
en esperanta vesto de Joto konsistas en unurola drameto. 
Asiz-kortuma advokato, kiu ĵus sukcesis dank'al brila ple- 
dado malkondamnigi krimulon, revenas hejmen tiel obseda- 
ta de la kulpeco de sia kliento, ke en sonĝo li trovas la mur- 
diston en la hejmo preta murdi. lin... Kontrasto inter la 
pleda aplombo kaj la murda timo ! Konflikto inter ideala 
principo kaj propra sindefendo ! Spite la longecon de ia 
komenco Michel Audibert klare esprimis tian psikologian 
komplekson ; kaj la publiko per elokventaj silentoj ŝatis im- 
presajn momentojn. 

Sekvis « En rondo VERDA STEL' » parodio de Joto laŭ 
la fama skeĉ-kanzono « Au Lycĉe Papillon ». Tuja ŝanĝiĝo 
de la etoso : post drameca intensiĝo ŝprucado de ridoj dan- 
kal fervora trupeto da geparizanoj, kiuj ludis la diversajn 
rolojn de lernantoj. Vigla ritmo kun celtrafa akompano de 
la pianisto Charles Carrey, kvankam fojfoje kelkaj paroloj 
perdiĝis pro ne sufiĉe akcentita interpreteco. 

Kaj nun venas du klaŭnoj, Julio kaj Aŭgusto, kiuj an- 
taŭ la kurteno babiladas kvazaŭ surtrate pri la vetero. 
« Lia profesora moŝto, d-ro Kumulus' », fantaziaĵo de Joto pri la teknikaj terminoj de la meteologio : de nubo al nubo 
ni tamen fine surteriĝas !... Unu rimarketo : mankis kelka- foje iom da vervo por igi la babilaĵon pli dinamisma. Cetere, 
ŝajnas al mi, ke kutime oni ludas tro malrapide en esperanta teatro : kio difektas la vivecon. Oni ludu ne plu por -balbu- tantoj, kiuj ankoraŭ ŝvitas por kompreni, sed por la sperta parto de la publiko, eĉ se ĉi tiu parto estas malmulta. Jen la nura kondiĉo de progreso ; kaj kiuj ankoraŭ ne sufiĉe regas la lingvon, tiuj ĝuste uzu la okazon por iom pli per- fektiĝi ! 

La unuan parton de P'spektaklo kronis Raymond Schwartz, kiu per vervoplena « babilado » memorigis al mi la iaman etoson de la kabaretaj vesperoj. Kiom la lingvo ŝuldas al ĉi tiu kabareta verkado, neniam oni sufiĉe kons- cios : kiel skribis Viktoro Hugo. 
« ĉar vort' estas la Vorto, kaj Vorto estas Dio. » 
La dua parto konsistis en filmo : la unua originala 

filmo en esperanto. « ANGOROJ », de J.L. Mahĉ. 
Tiu ĉi unua projekcio markas daton. Oni povas riproĉi 

la temon, la intrigon kies nodo ne sufiĉe rapide streĉigas, 
aŭ la ludan malrapidecon... Sed nekontesteble J.L. Mahĉe 
estas majstro de la kamero ; kaj tiel pri la bilda kvalito, 
kiel pri la son-registrado, teknike la filmo estas bona verko. 

Tri partoj en ĝi : la unua prezentiĝas kiel « dokumen- 
ta filmo » pri la « PulBazaro », kaj tia ĝi estas humure 
bonega kun la komento de prof. G. Waringhien ; — en la 
dua komenciĝas la gangstera historio, domaĝe, ke ĉi tiuj 
gangsteroj tro babilemas! la ĉirkaŭtabla diskuto ebligas 
replikojn pli taŭgajn sur scenejo ol sur ekrano ; — ĉe la 
tria parto la heroino montras bonegajn momentojn de 
angora freneziĝo, kaj tiam la bildoj fariĝas vere kinecaj. 

La tuton enkondukas ŝatinde originala muziko de 
René Texier. 

Konklude la unua filmo malgraŭ kelkaj manketoj pre- 
zentas ĝuindan spektaklon kaj digne inaŭguras la tempon 
de la esperantaj filmoj. 

Roger DESCHAMPS. 
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FRANCA 
FEDERACIO DE CENTRA MONTARO 

S-ro R. Blanc, vic-prezidanto de U.F.E., kiu responde- 

cas pri kontrolado de esperanto-kursoj en la instruist (in) aj 

seminarioj de Cher kaj Niĉvre kaj ankaŭ en la mezlernejo 
de Sancoins (C.E.G.) kun entute 8 kursoj kaj 130 geler- 
nantoj, ĵus finis serion da kulturaj vesperoj en Centra Fran- 
cujo. 

Temo « Bulgarujo ». 
lumbildoj kun akompano de bulgara popolmuziko > 
kaj surbendigo faritaj en Bulgarujo. Dulingvaj komentoj 
francaj kaj esperantaj. 

Plejparte neesperantista, la publiko montris grandan 
interesiĝon ne nur pri tiu balkana lando apenaŭ konata en 
Francujo, sed ankaŭ pri la praktika valoro de esperanto. 

Entute : 12 prelegoj, 2.100 gespektantoj. 
Utila laboro por krei etoson favoran al nia lingvo kaj 

allogi la gejunulojn, ĉi ties gepatrojn kaj instruistojn al 
niaj kursoj. 

Ni aldonu, ke dum sia unumonata restado en Bulga- 
rujo somere 1964, s-ro Blanc prezentis en plenplenaj kine- 
joj similan programon pri Centra Francujo. Ankaŭ ĉe la 
bulgara publiko tiele kontaktita plifirmiĝis atento al es- 
peranto. 

La federacia kongreso okazis en Montlucon la 10-an 
de majo : ampleksa programo varietea de skeĉoj, kantoj kaj 
poemoj kronis la kongreson en la urba teatro. 

FEDERACIO LANGUEDOC-ROUSSILLON 
La jara kongreso de la federacio « Languedoc-Rous- 

sillon » Okazis en Meze (Hĉrault), la 10-an de majo. 
Cento da ĉeestantoj el diversaj urboj de la regiono par- 

toprenis la laborkunvenon, kiu okazis de la 10-a ĝis tag- 
meze. 

S-ino Hortolan salutis la kongresanojn je la nomo de 
la urbestro de Meze. 

Post la paroladoj de Prezidanto Llech-Walter el Per- 
pignan, kaj de D-ino Vierne, S-roj Capus kaj Lentaigne el 
Montpellier, S-ro Jannez el Nimes, la partoprenantoj aplaŭ- 
dis la gestudentojn : F-inoj Ariane Anglas el Montpellier, 
Catherine Povéda, Marie-Hélène Carreno, kaj S-ro Pierre 
Romero el Perpignan, kiuj deklamis kaj raportis pri junulaj 
ateroj. 

La gesamideanoj unuvoĉe aprobis la klopodojn por 
enirigi esperanton en la lernejojn. Sed la sukceso de la 3 
Internaciaj Kulturaj Semajnoj pruvas la bonan vojon de la 
loka, regiona kaj nacia movado. 

Post pikniko, la geamikoj vizitis per ŝipetoj la ostre- 
jojn de la lago « Thau » apud maro « Mediterranĉe ». 

La « Kanto de I'Revido » resonis kaj ĉiuj foriris hej- 
men, feliĉaj kaj kontentaj pri tiu frata renkontiĝo. 

La venonta federacia kongreso okazos dum majo 1965 
en Béziers (Hérault). 

NORDA FEDERACIO 
Turismaj abonoj. — Multaj oficejoj eldonas esperant- 

lingvajn prospektojn, kiujn oni povas mendi, ĉu individue, ĉu 
grupe, laŭ la adresof troveblaj en la E-gazetaro. 

Por malpliigi la koncernajn elspezojn de siaj membroj, 
la klubo de Tourcoing kreis apartan « turisman abonon ». 
La interesuloj pagas du eksterlandajn leter-afrankojn ĉiujare 
kaj ricevas regule, pere de la respondeculo, la novajn faldfo- 
liojn en esperanto. 

Tiamaniere, la libervolaj abonantoj kontribuas elĉerpigi 
la diversajn dokumentojn kaj ebligas eventualan. novan el- 
donon. Krome, la kolektita materialo, permesas “prepari es- 
tontajn ekspoziciojn kaj personan konstantan varbadon. 

Dokumentaro konsistanta el 
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KRONIKO 
NORMANDA FEDERACIO 

LES ANDELYS. — La Kultura Zamenhof-Centro aran- 
ĝis laŭteman filatelan ekspozicion la 28-an de junio post- 
tagmeze, okaze de la disdono de la premioj al la esperanto- 
gelernantoj. 

PROVENCA FEDERACIO 
NICO. — La 25-an kaj 26-an de aprilo okazis la 

XXX-a federacia kongreso en la preleg-salono de «. Hôtel 
du Louvre ». Ĉeestis italaj samideanoj el Torino. Raportis 
s-roj Jullien (Aix), Saretto (Marseille), Salles (Hyères), 
Colney (Gap) kaj s-ino Comino (Nice) La sekretario legis 
raporton pri Avignon. Propono pri unuiĝo de francaj gazetoj 
ne ricevis aprobon de la plimulto. Proponoj unuanime apro- 
bitaj : 

1) Por la internacia korespondado oni uzu du stelojn 
anstataŭ unu respondkupono. Oni ĝeneraligu la uzadon 
de la stelo. 

2) U.E.A. faru enketon pere de la ĉefaj gazetoj pri 
la nombro de eventualaj abonontoj al « Kuriero de Unes- 
ko; 9; 

3) En la U.K. oni vendu la poŝtkartojn ne pli multe- 
koste ol en la kongresurbo. 

4) Pro oportuneco por la uzontoj oni eldonu la tek- 
nikajn terminarojn ne en la jarlibro sed aparte. La urbo 
organizos la venontan kongreson. 

OKCIDENTA FEDERACIO 
ANGERS. — La 26-an de majo okazis kultura vespero 

pri « Vojaĝo al Nederlando » kun tri belaj kolorfilmoj. 
TOURS. — De la 16a ĝis la 25a de aprilo, la Grupo 

de Tours organizis bonegan ekspozicion en salono de la 
Urba Biblioteko, afable kaj senpage disponigita de la ur- 
bestro kaj de la bibliotekestro. 

Multaj dokumentoj estis elmontritaj 
faldfolioj, gazetoj, filatelaĵoj, afiŝoj, k.t.p. 

Vizitis ĉirkaŭe 7OO personoj. La loka gazetaro tre 
favore raportis pri tiu manifestacio. 

Prelegoj de S-ro Ribot en la lernejoj, koincidantaj kun 
la ekspozicio, instigis gelernantojn ĝin Viziti, kaj helpis al la 
sukceso. 

La Grupo ricevis plurajn aliĝojn. Kurso estis malfermita 
kun 15 gelernantoj. 

Inter la vizitantoj, du germanaj kaj unu angla studen- 
toj petis adreson de la nacia organizo, intencante rilati 
kun sialandaj esperantistoj kaj lerni la internacian lingvon. 

Shakespeare kaj Esperanto. — Okaze de la kvarcent- 
jara reveno de la naskiĝo de Shakespeare, la « Instituto de 
Renesancaj Studoj » en Tours organizis en la Urba Bibliote- 
ko, tre belan ekpozicion pri la angla verkisto. 

Inter la elmontritaj dokumentoj, estis kvin tradukoj en 
Esperanto, pruntitaj de la Grupo de Tours. 

Ni opinias, ke estas la unua fojo, kiam esperantaj el- 
donaĵoj havas lokon en universitata ekspozicio en nia lando. 
Grava sukceso, kiu montras, ke nun la internacia lingvo 
agnoskiĝas kiel atentinda kultura rimedo en oficialaj rondoj. 

ORIENTA FEDERACIO 
THANN. — S-ro R. Kubler kreis esperanto-sekcion 

en la junulara klubo de la kantono : la prezidantino estas 
juna instruistino, f-ino Halali Baumann. Kurso kun pli ol 
dek gelernantoj okazas ĉiumerkrede je la 20-a. 

RODANA FEDERACIO 
LYON. — La 26-an de aprilo okazis en Nyons la 

federacia kongreso la venonta okazos la 9-an de majo 
1965 en Grenoble. 

libroj, gazetoj, 
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La Semaine Culturelle de Pâques 1964 

  

MAISON CULTURELLE DES ESPERANTISTES FRANÇAIS 
Château de Grésillon — BAUGE (M.-8 L.) 

Semaine organisée sous le patronage du Ministère de l'Education Nationale 

  
Grésillon, Pâques 1964 : les participants, les organisateurs, et quelques conférenciers 
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  LE RAPPORT 

  

  

  
    

  

  
  

Mardi 31 mars, dans le splendide château de 
Grésillon, s'ouvrait la Semaine Culturelle Espéran- 
tiste où nous devions rencontrer un groupe d'étu- 
diants de tous les coins de France, ainsi que de très 
sympathiques jeunes gens et jeunes filles d’autres 
pays : Angleterre, Hollande, Italie, Très tôt, une fran- 
che camaraderie naissait entre tous ces nouveaux es- 
pérantistes qui faisaient leurs premières armes dans 
une langue commune qu'ils étudient depuis peu. 

D'éminents conférenciers se mirent à notre por- 
tĉe pour nous traiter les sujets les plus variĉs et 
surent a merveille captiver l'attention de leur audi- 
toire encore néophyte. C'est avec précision dans les 
mots et dans la pensée, avec sûreté dans l'élocution 
que le Professeur Lapenna nous traita des grandes 
langues classiques et de l’art de parler en public. 
Grâce à lui, nous pûmes nous faire une idée des 
nuances les plus subtiles de la langue, nuances d'’ail- 
leurs insoupçonnées du profane. Les deux sujets pré- 
sentés par MM. Ribot et Llech-Walter, « Valeur pé- 
dagogique de l'Esperanto » et « Pédagogie des Cours 
Publics » furent particulièrement bénéfiques aux fu- 
turs éducateurs venus nombreux parmi les quarante 
jeunes participants. Par M. Frangeul, nous fûmes 
mis au Courant des réalisations de l'Unesco. M. Thier- 
ry, dans son exposé sur les romans écrits en Espe- 
ranto, nous montra l'évolution de la littérature es- 
pérantiste. Quand à la conférence du Dr Albault, 
elle nous fit revivre nos cours de sciences naturelles, 
mais le cours était cette fois présenté en Esperanto. 
Deux sujets d'histoire locale, la vie moyenâgeuse en 
Anjou et Léonard de Vinci en Touraine, nous révè- 
lèrent l'érudition en ce domaine de Mme Cheverry 
et de M. Motillon. C'est encore de l'histoire locale, 
et aussi de l’histoire générale, que nous avons pu 
faire au cours de l'excursion du dimanche, preparĉe 
minutieusement par Mme Cheverry, guidĉe par M. 
Motillon, et qui npus conduisit aux splendideŝ cha- 
teaux de Langeais, Villandry, Azay-leRideaŭ, avec 
haltes à Chinon et Saumur, merveilles de l’art que 
beaucoup d'entre nous n'avaient encore eu le plaisir 
de visiter. 

Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voya- 
ge.. Et c'est vraiment de beaux voyages que nous 
fimes grâce aux magies de l'image et du son, depuis 
la Suède, à travers le Danemark, l'Allemagne, puis 
la Belgique, l'Angleterre, la Yougoslavie, la Bulgarie, 

  

et jusqu'en Egypte et au Soudan. Merci à MM. Guil- 
laume et Rousseau. 

Des cours pratiques à la charge de M. Blanc, con- 
tribuèrent à nous perfectionner dans l'usage correct 
de l'Esperanto, alors que les élèves, à tour de rôle, 
s’essayèrent en l'art de discourir, élèves parmi les- 
quels nous citerons, triomphant par la simplicité, 
Marie-Claude Turin, ainsi que la charmante néerlan- 
daise Elly Wijnands et l'aimable italienne Maria Te- 
resa Frus. Quant à M. Motillon, il joua un rôle très 
actif, en menant avec brio les divertissements. 

Cette semaine nous a été très profitable par le 
travail accompli, mais aussi par le climat de sym- 
pathie et de détente. Nous sommes bien décidés à 
nous perfectionner encore et à favoriser la vulgarisa- 
tion de la langue internationale. 

Compte-rendu présenté par les élèves de Perpi- 
gnan et complété par ceux des quatre autres groupes 
de travail. 

LA SEMAINE ET LA R.T.F. 

Au cours de la Semaine, la R.T.F. de Rennes a 
envoyé au château de Grésillon un technicien et un 
journaliste pour un reportage. 24 heures après, ces 
mêmes technicien et journaliste revinrent, chargés 
par le centre de Paris de faire une émission pour 
l'étranger. Notre Président a pu ainsi donner un ex- 
posé sur la Semaine Culturelle et dire quelques mots 
en Esperanto à l'intention des espérantistes du mon- 
de entier. 

rr ——————————nn 

Pour tous renseignements, tels que cotisations | 
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aux Associations espérantistes, adhésions aux Con- 
grès, abonnements aux journaux et revues, achats de 
livres, etc... s'adresser à 

l'UNION FRANÇAISE POUR L'ESPERANTO 
34, rue de Chabrol, Paris-10° 

Tél. PROvence 55-03 — C.C.P. 855-35 Paris 

Le gérant : GUILLAUME, 
Imp. COCONNIER, Sablé (Sarthe) 

  
   



NIA VORT-TREZORO “ 
4) SORPO : ARBO AU FRUKTO? 

En sia recenzo pri la 9-a eldono de la Fundamen- 
to, S-ro Michel Duc Goninaz demandas : « Kial tra- 
duki sorpo per la rusa kaj pola jagoda, kiu estas ne- 
nio pli ol bero ». (Rev. F. d'E-o, n“ 225, p. 34). 

La respondo resumiĝas jene : 
1) En miaj « Lingvaj rimarkoj », mi ne proponis 

alian tradukon, sed nur notis : « aldonu en la rusa 
parto : aĝoda; en la pola parto : jagoda ». S-ro 
Duc Goninaz prave notis, ke tiuj du vortoj signifas 
nur : bero. (La rusa litero a prononciĝas : ja). 

2) Kiel tradukojn de sorpo ni trovas en la Univer- 
sala Vortaro : a) la francan sorbe, kiu signas fruk- 
ton ; la sorparbo estas : sorbier ; b) la germanan 
Ebereschenbeere kiu ja estas la bero de la Eberesche ; 
c) la anglan, kiun prcizigas la Akademia Korekto 
(sur p. 261) : sorp-apple, ja ankaŭ frukto ! Sed por 
la rusa (kaj simile por la pola) la signifo estas duo- 
bla :râbina signifas kaj sorparbo kaj sorpo (ja be- 
ro !). 

Zamenhof bone povosciis la germanan, kaj ĝuste 
ia klara germana troduko, ja tuj komprenebla dank'al 
la kunmetita vorto (Ebereschbeere sendube montras 
en kiu preciza signifo li komprenis la vorton sorpo. 
Ja, sen tiu kiara germana verdikto oni povus heziti : 
kiu pravas inter la okcidenta unusignifo kaj la slava 
dusignifo ? ' 

Simila problemo, kvankam eĉ pli grava, estis pri 
la signifo de genoto (Vidu sur p. 321) : kiu do pra- 
vis inter la okcidenta « kato » aŭ la slava « urso »? 
Sed la tuj komprenebla germana « Genettkatze » jam 
donis ankaŭ senapelan verdikton (Katze signifas 
kato). 

A. ALBAULT. 
” Vidu la tri unuajn artikolojn en tiu rubriko : 

1) Vortaro — vorttrezoro (Rev. F. d'E-o, ne 221; 
p. 116). 

2) Televizilo — Televizaparato (Rev. F. d'E-o, 
n4.223,. p: 7). 

3) Lavango (Rev. F. d'E-o, n? 225, p. 35). 
Se tiu rubriko interesas vin, sendu viajn deman- 

dojn pri difinita vorto al D-ro Albault, rekte aŭ tra 
la redakcio. 
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la obseda romano de 

Jean-Paul Sartre 
intimaj pensoj de neordinara menso 

la unua okcidenta verko en la serio 

ORIENTO-OKCIDENTO 

Tradukis Roger Bernard. Eldonis UEA. 

9 Mendu ĉe UFE. 
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RECENZOJ 
ESPERANTA MISIO 

Tia estas la nomo de asocio, kiu uzas la lingvon Es- 

peranto por eldoni kaj dissendi evangeliajn verkojn. Ĝi 

jam eldonis 14 verkojn aŭ verketojn, el kiuj la kvar unuaj 

numeroj estas elĉerpitaj. Restas 10 t. mn. kajeroj divers- 

ampleksaj pri religiaj temoj, plej ofte verkitaj de svedaj 
aŭtoroj kaj tradukitaj en esperanton de K. O. Sandgren. 
La tradukoj ŝajnas fidelaj, la esperanta lingvo estas neri- 
proĉebla. La presado, la papero estas plaĉaj; apenaŭ kel- 
kajn malgravajn preserarojn oni povas trovi. La temoj al- 
logos ĉiujn, kiuj havas intereson pri religiaj aferoj aŭ pri 
la svedaj vivo kaj moroj. La tuta kolekto kostas sv. kr. 5,60 
(la sveda krono egalvaloras | fr. frankon), sed Esperanta 
Misio ĝenerale disdonas siajn presaĵojn senpage por misiaj 
celoj. Oni povas ricevi ilin skribante al Esperanta Misio, Os- 
tansjo, Svedujo. 

Jen eltiraĵo el la kajero n° 9 : « Ni emas parto- 
preni en la agado nur tiel longe, kiel ĝi amuzas nin. Ni 
emas ĉeesti nur la agrablajn kunvenojn, ni pretas veni nur, 
kiam ni antaŭvidas ĝuon kaj aprobaĵon ; sed kiam temas 
pri afero postulanta rezignon, oferon, tiam ni tuj retiriĝas. » 
Jen vortoj, kiujn esperantistoj povus mediti. 

DABEZIES. 

LA TESTAMENTO DE JEAN RIBILLARD 

Kiu legis kun ŝato la unuan libron de Jean Ribillard 
Vagado sub palmoj, tiu certe frandos lian duan — kaj las- 

tan — verkon; La granda talento, kiun oni perceptis en la 

Vagado manifestiĝas plene en tiu ĉi testamento (1). Ri- 

billard estas nekontesteble eksterordinara prozisto. 
Majstro M'saud estas araba azeno, kiu rakontas sian 

vivon kaj aventurojn, priskribas la mondon kaj homojn lin 
ĉirkaŭantajn. Tiu azeno estas fakte tre klera kaj kapablas ne 
nur alte filozofii, sed eĉ spici siajn rakontojn per historiai 
kaj literaturaj aludoj. Kaj li preskaŭ sukcesas konverti la le- 
ganton al budhismo ! 

La stilo de Ribillard estas rimarkinde eleganta ; ĝi 
ĉiam strebas al pitoresko, al afekto. Eble tro : oni ĝin faci- 
le etiketus baroka. Sed oni konstatas, ke ĝi tamen fluas 
facile, ke la aŭtoro ne perfortas, eĉ ne molestas la lingvon. 
Ne temas pri lingvaĵo eksperimenta, kiel foje aperas tiu de 
lvo Rotkviĉ (2). Ja la konstanta strebc al elvokivaj bildoj 
kondukas kelkloke al kliŝoj. Ja kelkaj ŝercoj estas jam el- 
gurditaj (pri la idioto Ĝoha, ekzemple), kaj la dufoja pris- 
kribo de arabaj bataloj iom peze burleska. Tamen la tuto 
estas konstanta ĝuo por la spirito kaj por tiu sesa senso 
de la esperantisto : la lingvosento. 

Pedagogiaj konsiloj : bonega nutraĵo por progresantoj. 
Sed malamikoj de raraj (oj!) vortoj sin detenu : ni riskus 
serion da mortigaj sinkopoj, kiuj superplenigus la nekrolo- 
gan rubrikon de la revuo. Sed bonvolu noti, ke Ribillard ne 
forĝis neologismojn : li ĉerpis ilin el aŭtoritataj vortaroj. 

, Michel DUC GONINAZ. 
  

(1) Jean RIBILLARD Vivo kaj opinioj de Majstro 

M'saud. Redaktita de Reto Rossetti kun antaületero de 

Raymond Fiquet. Stafeto : Beletraj kajeroj 18. — ]. Regulo, 

eldonisto, La Laguno, Kanariaj Insuloj 1963. — 12 x l9 

cm. — 134 p. — Eldonnombro : 1.000 ekz. — Prezo 

7 »0:Er, 

(2) en Tragedio en la Universo. 
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ANSTATAŬ RECENZO 

Letero de Mariano Gonzalez (Panamo) al sia franca 

korespondanto 
Bocas del Toro, la 14-an de majo 1964. 

Kara franca amiko |! 
Mi bedaŭras, ke mi devas vin seniluziigi. Vi pensis 

ricevi de mi sensaciajn detalojn pri la enigma personeco 

de G.E. Maŭra, kaj eĉ eble planis, ke mi verkos vian recen- 

zon. Maltrafe. Unue mi ne estas najbaro de Maŭra, ĉar kiel 

bona franco, malklera pri geografio, vi konfuzis la insulon 

Colon — sur kiu mi vivas — kun la urbo Colon, naskiĝur- 

bo de Maŭra. Due, mia « eminenta samlandano » — laŭ 

via esprimo — ne estas el tiuj, kiuj volonte donas deta- 

lojn pri sia intima vivo. Mi do konsilas, ke vi turnu vin 

por pliaj detaloj al via eminenta samlandano kaj eble naj- 

baro Gaston Waringhien, kiu bone konis Maŭran kaj lasis 

de li sufiĉe detalan portreton en siaj Eseoj. 
Tion dirinte, se mi estus vi, mi ja konsilus — eĉ pli ! 

instigus — la legantojn de Franca Esperantisto — aĉeti kaj 

legi Duonvoĉe, kiu estas la dua, plivastigita eldono de la 

samtitola poemaro aperinta en 1939 (1). Cetere, vi mal- 

prave opinias min kompetenta por paroli pri Maŭra : li ja 

estas pli franca ol sudamerikana. Grandan parton de sia 

vivo li pasigis en Francujo : tie li travivis tiun eksterordi- 

naran aman — kaj amoran — aventuron, kiu okupas la 

jarojn 1932-36, kaj kiu estis la fonto de la versoj, jen 

lirikaj jen voluptamaj, sed ĉiam fajnaj, delikataj, de la 

unua parto. La pejzaĝoj (Parizo, Turlando), la etoso estas 

francaj (« ... kun la botel' da ruĝa sur laktolo, p. 38) ; 

Jen rememoroj de Baudelaire (p. 17), Ronsard (p. 43), 

Lamartine (p. 77). Kaj tiu arto de la impresoj, de la mi- 

niaturo, tiu strebo al muzikeco, ĉu ĝi ne estas verlena ? 

« De la musique avant toute chose... » moto ankaŭ de 

Hohlov, al kiu Maŭra parencas. 

Sed estas aliaj pejzaĝoj, aliaj fontoj : la hispana mi- 

lito (kun la belega « Himno », p. 56), la militkaptiteco en 

Germanujo (notinda : « Litanio », kun la raŭkaj sonoj de 

la kunmetitaj nomoj, de la velaroj kaj gingivaloj) kaj la 

esperantista mondeto, tiel sprite alpinglita per epigramoj 

kaj epistoloj. 
Duonvoĉe. Jes la Nuance, kiel diris via Verlaine. 

Sed la voĉo laŭtiĝas foje por prikanti la heroojn de Badajoz 

aŭ krii tiun de profundis aŭ « Jesaja 53 ». Duontone ta- 

men : nek preĝo nek blasfemo, sed voĉo tremanta pro kom- 

pato al la destino de l'homo. Parenteze, senteblas ankaŭ 

forta influo de la greka-romia kulturo. Ĉu Maŭra ne difinis 

sin « Malfrua fil' de l'olda paganismo » ? Kaj ankaŭ influo 

de la Biblio ĉe tiu pagano... 

Talento multfaceta, tamen unueca. Versoj, kiuj gravu- 

riĝas en la memoro, reeĥas, rekantas. Kaj la plej belaj : la 

lastaj « unuversaj universoj », el kiuj la lasta estas la plej 

impresa 

« Ho neĝo, kiel bela vi estos, trans la homoj ! ». 

Ĉe la unua vido, Maŭra ŝajnas minora poeto. Ce ra 

dua, oni devas konfesi, ke li okupas elstaran lokon en nia 

Parnaso. Ĉe la tria, oni metas lin tute aparte. Sed eble mi 

juĝas subjektive, pro tamen troa najbareco. Mi do tre vo- 

lonte ekscius de vi, kiel la francaj esperantistoj, kiujn oni 

en mia lando opinias kleraj kaj kulturitaj, akceptos tiun 

poemaron. 
Amike via. 

MARIANO GONZALEZ. 

P. S. — lu asertis al mi, ke en via slango Parizo no- 

miĝas Panamo. Ĉu kredinde ? 
  

(1) G.E. MAURA : Duonvoĉe. Dua eldono. Desegnoj 

de R. Moretti. Stafeto, Beletraj kajeroj 19. Eld. J. Regulo. 

La Laguna, 1963. — 179 p. — Eldonnombro, : 1.000 ekz. 

— Prezo : 
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Nacia Kongreso 
] 

interkonon ni vesperan 
partoprenis laŭ kutimo 
kaj solenon priesperan 
ĉeestadis ni sen timo 

II 

el podio elokventas 
orator' en la germana 
sed akordon mi jam sentas 
per diskreta palpo mana. 

NI 

poste ĉiuj en adoro 
himman kanton entreprenas 
dum ĉe ni okulfervoro 
tutalian sencon prenas 

IV 

ve la tutan ŝipegskurson 
teda an' de Interlingua 
al ni venas fari kurson 
pri l'!merito « de su lingua ». 

V 

el restoraci’ itala 
post botelo da Chianti 
ebrietaj ni al bala 
ejo iri nu « avanti »! 

VI 

ridokule vi min tentas 
dum serpentas ni en tvistc 
al promeno vi konsentas 
estos via mi gvidisto. 

VII 

statupara erotiko 
en la parko spitekzemplas 
taŭga al komparkritiko 
laŭba ŝirmo amotemplas. 

VIII 

Al foriro venas hasto 
mi proponas al vi jenon 
organizi sen prokrasto 
nur duope kromkongreson. 

TORFEE, 

KUNLABORADO jAPANA-FRANCA. — Esperanta libro 
£peris sub la titolo : « Intimaj paroloj de nova plugisto », 
teksto esperantigita de K. Siraki. En 1942, la « Librairie 
Orientaliste » (12, rue Vavin, Paris VI) eldonis tradukon 
de tiu ĉi libro faritan de Roger Hammond, kun la titolo 
« Confidences a ma charrue », kaj la subtitolo « Pourquoi 
je suis devenu laboureur ». 
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KOMUNIKO DE ĈINA ESPERANTO-LIGO 

VERKOJ DE MAŬ ZEDONG 

PREZO 
(FF) 

Pri Popoldemokratia Diktaturo ............ bd. 1.00 
br. 0,50 

PRIEDIAKEKOJ No ane EU PE NN ne ea bd. 1,00 
br. 0,50 

Paroladoj ĉe la Literatura kaj Arta Kunsido en 
ansan LU, a NS A MS TE RIS tela kioto br. 0,50 

Interparolo kun Usona Ĵurnalisto Anna Louise 
SIFONO) lou a AJ KA o NE bd. 0,90 

br. / 0535 

La Nuna Situacio kaj Niaj Taskoj .......... br. 0,40 

Raporto al la Dua Plena Sesio de la Sepa Centra 

Komitato de la Komunista Partio de Ĉinio. bd. 1,00 
br. 0,40 

Komentarioj pri la Blanka Libro .......... bd. 1,10 
br. 0,70 

Pri la Ĝusta Traktado de Kontraŭdiroj Interne 
dela“ Popaloj is ekre, and At, bd. 1,30 

hi. 0,75 

LITERATURAJ VERKOJ KAJ ALIAJ 

PREZO 

(FF) 

plavelpi de “kusinta IAA OO Son bd. 8,50 

Ĉina Antologio (1949-1959) ............ bd. 7,00 

Rakontoj pri Fantom-spitantoj ............ br." 1,80 

Propono pri la Ĝenerala linio de la Internacia 

Komunisma Movado ................ br. 1,00 

La Origino kaj Disvolviŝo de la Malakordoj 
inter la Gvidantoj de KPSU kaj Ni .... br. 0,70 

Pri 'la' Problemo de Stalin... 4410, 4001 br. 0,35 

Pejzaĝoj de Ĉinio (albumo kun 48 fotoj, el ili 
Jo”: Kolorpresitaj) (vitr. sjo ee Nan ces br. 3,50 

El Ĉina Fotografia Arto (albumo kun 111 
fotoj, el ili 14 kolorpresitaj) .......... bd. 6,90 

La Okcidenta Ĉambro (bildrakonto) ........ br. 1,00 

Knabino kaj Garolo (kolorpresita bildrakonto) br. 2,00 

La Bela Ĝuang-brokato (kolorpresita bildrakon- 
SONUS FV Lo OA es e E SE e, Dto br. 1,20 

Poŝtmarkoj de Ĉina Popola Respubliko ...... bd. 3,00 

Chabrol, Paris-Xe, Francio (Poŝtkonto Paris 855-35) 
Mendu ĉe Unuiĝo Franca por Esperanto, 34 rue de 
Detalan katalogon petu ĉe Libroservo de ĈEL P. O. 
Kesto 313, Peking, Ĉinio. 
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El la fama libro « ROMANCERO GITANO », 

(« Cigana Romancaro »). 

Mortigo de 
Mortigaj voĉoj eksonis 
apud la Güadalkiviro, 
oldaj voĉoj ĉirkaŭantaj 
alian voĉon de viro. 
Li, kvazaŭ apro, mordegas 
la botojn de l'malamikoj 
kaj faras delfenajn saltojn 
en la feroca turniro. 
Lian kravaton makulas 
la sango de l'malamikoj, 
sed estas, ve! kvar ponardoj 
por al li preni la vivon. 
Kaj kiam la steloj sendas 
pikilojn al akva grizo, 
kaj pri ruĝaj mantelmovoj 
revas la junaj bovidoj, 
mortigaj voĉoj resonas 
apud la Güadalkiviro. 

— Ho, Anĉjo Torres Heredja, 
Kamborjo de Pdura krino, 
brunul!' de la verda luno, 
voĉ de diantaj eldiroj : 
kiuj murde frapis vin 
„apud la Güadalkiviro ? 

— Miaj kvar kuzoj Heredja, 
filoj de Benameĥio, 
enviantaj miajn ŝuojn 
tinkturitajn medalionojn 
eburajn, kaj la kvaliton 
de mia haŭto farita 
el jasmeno kaj olivo. 

60 

FEDERICO GARCIA LORCA 

nijo Kamborjo 
— Ha, malfeliéa cigano, 
brunulo de l'dura krino, 
Anĉjo Kamborjo, inda de 
iu ajn imperiestrino : 
la Dipatrinon alvoku, 
ĉar tuj vi perdos la vivon! 

— Helpon, Frederik' Garcia! 
Voku la civilgardistojn ! 
Jam mia zono tordiĝas 
kiel la tig' de l'maizo. 

Tri sangoŝprucojn li havis 
kaj tuj mortis laŭ protilo 
de monera bildoflanko 
kiu neniam reiĝos. 
Anĝelo portis al li 
kapokusenon el silko, 
aliaj oleolampon 
lumigis honte, kun timo, 
kaj tuj kiam la kvar kuzoj 
revenis Benameĥion, 
la murdaj voĉoj silentis 
apud la Güadalkiviro. 

El la hispana esperantigis : 

ALVARO DE ORRIOLS. 

Nura traduko rajtigita. 
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- Komuniko de Franca 
Esperanto- 

lastituto 
KUNVENO DE LA 21. JUNIO 1964. — Ĉeestis 

s-roj Duc-Goninaz, prez., Bernard, Blanc, Caubel, 
Levreaud, Michaud, Tardieu, Thierry kaj Warin- 
ghien. Sendis sian opinion s-roj Albault, Babin kaj 
Baronnet. 

A) Kontrolado de manuskriptoj submetitaj al 
la Instituto : Respondecas la sekretario, s-ro Roger 
Bernard. 

B) Listo de la verkoj studotaj por la Pedago- 
gia Atesto ; 

LETEROJ DE ZAMENHOF 
VOJAĜO AL KAZOHINIO de Szathmari 
KIEL AKVO DE L'RIVERO de Schwartz 
HAMLETO, en la traduko de Zamenhof. 

Tiuj ĉi kvar verkoj estas validaj por la jaroj 
1964/1965 kaj 1965/1966; poste oni ŝanĝos du el 
la kvar. 

B')) Listo de la francaj verkoi aperintaj en 
esperanta traduko Pri ĉi tiu bibliografia fako 
respondecas prof. G. Waringhien (oni sendu al 
li ĉiujn rimarkojn aŭ kompletigojn. 

C) Studplano por la Diplomo pri Altaj Studoj : 
Oni pretigos kaj aperigos la provtekstojn jam 
prezentitajn en la antaŭaj ekzamenoj de tiu ĉi 
grado (almenaŭ tiujn, kiujn oni retrovis). Oni al- 
donos liston de francaj kaj esperantaj verkoj uti- 
laj por la pretigo de la kandidatoj. 

D) Funkciado F.EI. kunvenos minimume 
ĉiun duan jaron, laŭeble unu fojon jare. Oni pro- 
ponas, kaj la naŭ' ĉeestantaj membroj unuanime 
konsentas : 

S-ro Pierre Tardieu restos kasisto kaj direk- 
toro de la Ekzamena Centro. Ĉi-okaze 
ĉiuj membroj unuanime laŭdas al la bo- 
nega kaj akurata laboro farita de s-ro 
Tardieu jam de multaj jaroj ; 

S-ro Roger Bernard kiel sekretario pro lia naj- 
bareco kun la Prezidanto ; 

S-ro Roger Michaud estas komisiita por la ri- 
latoj kun alilandaj similaj Esperanto-Insti- 
tutoj. 

D’) ĉar montriĝis, ke ofte la notoj por la pa- 
rola parto de la Atesto pri Kapableco ne respon- 
das al la notoj de la skriba parto kaj estas certe 
tro molaj, cirkulero estos farita pri la neceso ad- 
moni la ekzamenantojn de tiu parola parto, ke 
ili strikte apliku la regulojn de la ekzameno, kaj 
ĝi donos konsilojn pri la maniero kiel okazigi tivn 
parolan parton de la ekzameno. 

El la protokolo. 
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NOVA RAPORTO 

PRI KONSTRUA 

TEKNIKO 

  

Novaj teknikoj en konstruaj kaj civil-inĝe- 
hieraj metodoj formas la temon de speciala ra- 
porto nova, eldonita de la Internacia Labora Ofi- 
cejo (I.L.O.). 

La raporto pritraktas teknikojn kiuj ĝisfun- 
de influos la metodojn kaj laborojn de ĉiuj en 
konstruaj rangoj — arkitektoj, inĝenieroj civilaj, 
kvantmezuristoj, konstru-firmaoj, inĝenieraj fir- 
maoj, eĉ tiuj en la laboristaj rangoj mem — gvid- 
laboristoj kaj ordinaraj laboristoj, ĉu teknikaj, ĉu 
ne. 

Oni uzis la raporton kiel bazan dokumenton 
ĉe kunveno de la Konstrua, Civil-Inĝeniera kaj 
Publik-Labora Komitato de la |.L.O., kiu okazis 
en Ĝenevo, Svislando, de 4 ĝis 15 Majo, 1964. 

Ekzempleroj de la raporto estas haveblaj 
senpage, nun en franca kaj angla, de la Interna- 
cia Labora Oficejo, Genĉve, Svislando. La eldonoj 
franca kaj angla entenas po 100 paĝoj. La I.L.O. 
nun pretigas ampleksajn resumojn en hispana, 
rusa kaj germana. 

Oni petas esperantistojn diskonigi eĉ la 
ekziston de tiu ĉi nova raporto, al koncernaj per- 
sonoj kiel tiuj menciitaj supre, per la ĵurnaloj 
nacilingvaj, tagaj, laboristaj, teknikaj, per sim- 
pla traduko de tiu ĉi informilo. Oni prefere ne 
traduku la nomon, oni lasu ĝin tiel, Internacia 
Labora Oficejo, por ke eventualaj petoj estu re- 
konataj. Utilus indiki al I.L(O. kian kunlaboron 
oni estas farinta. 

ELDONIS TIUN ĈI INFORMILON 

Esperanto Services, 2 Burgh Quay, Dublin 2, 
Irlando. 

Esperanto Services, 85, Sparks St., Ottawa 
4, Ontario, Kanado, 
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PRIVAS 

GRAVA PETO 

En oktobro 1963 S-roj E.L.M. Wensing (Nederlando), 
E. Carlin (Svedo) kaj B. Vogelmann (Germano) oficiale 
starigis la fondaĵon « Instituto por Esperanto en Komerco 
kaj Industrio », mallonge : EKI, Ĝi kunlaboras kun U.E.A. 

La taskoj de la Instituto estas multaj kaj gravaj. lli 
ampleksas i.a. kompiladon de poliglota fakterminaro pri 
komerco kaj industrio kaj, surbaze de ĝi, verkadon de 
lernolibro (j) pri komerca korespondado. 

Tiu ĉi laboro jam komenĉiĝis. Unu el la ĉeftrajtoj de la 
verkata terminaro estas ĝia difino de la komerce teknikaj 
terminoj kaj nocioj, ĉar antaŭ ĉio necesas, ke la vortmate- 
rialo estu normigita, Sur ĉi tiu tre grava tereno, kiun ni ape- 
naŭ kulturis ĝis nun, ni ne povas riski lingvokonfuziĝon. Ni 
ankaŭ ne povas permesi al ni multobliĝon de laboro sekve de 
aktiveco de unuopuloj kiuj verkas kaj eventuale eldon (ig) as 
sendepende de aliaj Esperantistoj laborantaj por la sama 
celo. Tial la ĉi-supra Instituto urĝe apelas al ĉiuj Esperan- 
tistoj, kiuj aktivas por enkonduko de Esperanto en komer- 
con kaj industrion ne verki memstare aŭ eldoni ion sen 
antaŭ-sciigo al ĝi. La Instituto ne petas tion, dezirante 
esti monopolema, sed nur ĉar ĝi kredas ĝin necesa el vid- 
punkto de efikeco kaj celtrafeco. Ni ĉiam agu praktike kaj 
ekonomie. 

Oni povas turni sin al Instituto por Esperanto en 
Komerco kaj Industrio, Aalsterweg 217, Eindhoven (Ne- 
derlando). 

F.F.E.A. DUA INTERNACIA FERVOJISTA 
SKIRESTADO EN AUSTRUJO 

Tiu ĉi skirestado, organizita de nia aŭstra fervojista 
samideano J. Geroldinger el Linz, okazis de la 16-a ĝis a 
23-a de februaro, en la montodomo « Bergandhaus » (al- 
teco 1620 m.), apud Grossarl, vilaĝo situanta je 19 km. de 
St Johann-im-Pongau (63 km. sude de Salzburg). Krom 
la vizito de Salzburg farita (sabate) de la franca grupo 
(18 anoj), entute 35 gesamideanoj germanaj, aŭstriaj kaj 
francaj, partoprenis la skirestadon kaj ĝuis la kvietecon de 
la ĉarma regiono elektita, promenante, skiante kaj spirante 
la puran montaran aeron. La tuta lignodomo, tipa kaj kom- 
forta, entenis nur ”esperantistojn, kaj estis do vera espe- 
rantista rondo ; kio okazis dum unu semajno en ĝojega 
etoso. Ĉiuj multe interbabilis, partoprenis la komunajn lu- 
dojn kaj kantojn, interŝanĝis adresojn kaj rendevuis por la 
venonta jaro. 

Tiu ĉi afero certe havas firman estontecon. 

H. BERNIER. 
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Marrons glacés de l'Ardèche - Crème de marrons vanillée 
Tous produits aux marrons 

Confitures de fruits «comme au bon vieux temps» 

Etablissements Clément Faugier 
Maison fondée en 1882 

  

  

      

  

       
(Ardèche) | 

  

FORPASIS LA JAPANA PREZIDINTO DE U.E.A. 

La sesan de majo mortis elstara medicinisto, Profesoro 
D-ro Hideo Yagi. Nur antaŭ kelkaj monatoj neatendita apo- 
pleksio devigis lin haltigi siajn laborojn kiel direktoro de la 
Kawasaki Kancera Instiuto en Okayama, kaj demisii el la 
prezidanteco de U.E.A. Hideo Yagi naskiĝis proksime de 
Osaka la 18-an de aŭgusto 1899, kaj eklernis esperanton 
en 1917. Kiel studento li fondis esperanto-klubon en Kioto, 
kaj fondis kaj redaktis ĝian ilustritan revuon « Libero ». 
Dum li ankoraŭ studis medicinon, li verkis kaj eldonigis ja- 
pana-esperantan vortaron (kun aliaj), kurslibron de espe- 
ranto, kaj japanlingvan brosŝron pri la lingva problemo. En 
postaj jaroj li publikigis aron da originalaj medicinaj arti- 
koloj en la Lingvo Internacia. En 1934, li fariĝis Profesoro 
de Ginekologio kaj Akuŝologio en la Universitato de Okaya- 
ma, kaj restis en tiu funkcio dum 28 jaroj. Jam en 1937 li 
partoprenis Universalan Kongreson en Varsovio,! kie li pre- 
legis. En 'la lastaj jaroj li fariĝis Vic-prezidanto de la In- 
ternacia Federacio de Ginekologio kaj Akuŝologio, Prezi- 
danto de la Azia Ginekologia Asocio, Rektoro de la Uni- 
versitato de Okayama, kaj Frezidanto de U.E.A. Lia morto 
signifas grandan perdon kaj por la medicino kaj por la Ling- 
vo Internacia. (IGS/580). 

Deziras korespondi kun ĉiuj landoj, sendas neuzitain 
poŝtmarkojn kontraŭ bildkartoj de filmaktorinoj s-ro losif 
Tetuŝkin, Poste restante, Charkov 14, U.S.S.R. Nepre res- 
pondos al ĉiuj. 

S-ro Tadashi Morishita (Paŭlo, laŭ katolika antaŭno- 
mo), 39-jara, patro de du infanoj, de 1956 profesoro en 
la Jura Fakultato de la Universitato de Okayama (Japanujo) 
devas resti plurajn monatojn en la Universitato de Parizo. 
Li venos ĉe la fino de julio, partoprenos la Universalan Kon- 
greson en Hago, kaj loĝos ĝis la 15-a de septembro en 
Maison du Japon, boulevard Jourdan, à Paris (14°). Li de- 
zirus trovi post la 15-a de septembro ĉambron de ordinara 
komforto kaj interkonatiĝi kun parizaj gesamideanoj : li 
parolas angle, germane, hispane, itale, france kaj esperante. 

F-ino Marie-Thérèse Auderset kaj s-ro Daniel Che- 
valier havas la ĝojon sciigi vin pri sia geedziĝo, kiu okazis 
en Gonneville-sur-Merville (Normandio) la 2-an de majo. 

e 

La 16-an de majo mortis la patro de la juna samidea- 
nino Jacqueline Guyon (el Sancoins, Cher) ; ni esprimas al 
ŝi kaj ŝia patrino nian sinceran kondolencon. 
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GEVAERT-FOTO-KONKURSO okaze de la 49-a Universala 
Kongreso kaj la 20-a Internacia Junulara Kongreso temos 
pri la jena frazo el la taglibro de Anne Frank : « Freneze 
mi amas la naturon, ĉu nur pro tio, ke dum longa tempo 
mi ne povas elŝovi la nazon eksteren ? ». Konkursontoj petu 
la kompletan regularon. 

UNIVERSALA KONGRESO. — Des fichets de la S.N.C.F. 
sont à la disposition des congressistes pour le voyage à 
La Haye : les demander 34, rue de Chabrol, Paris X°, 

CENTRA OFICEJO. — La nacia centro (rue de Chabrol) 
estos fermita de la 3a de aŭgusto ĝis la 5-a de septembro 
1964. 

KAMERUNO. — Ni hazarde eksciis pri la forpaso de 
s-ino Suzanne Eymin, deligitimo de U.E.A. en Foumbor. 
Ni sincere kondolencas. 

ISRAELO. — Grava esperantista entrepreno sendos ben- 
don de israelaj popolkantoj, se ĝi ricevos la samon kun 
popolkantoj de afrikaj kaj indoneziaj landoj. Por anticipaj 
informoj sin turni al : 

Ishak Mucnik 

Kfar Jehoshuo — Israelo 

INTERNACIA SCIENCA ESPERANTO-ASOCO. — Komu - 
niko de la franca sekcio. 

Pri la astronomi-geodezia sekcio interesitoj sin turnu 
al Prof. Popoviĉ, Zagrebaĉka, 24, Sarajevo (Jugoslavio). 

Pri la matematik-fizika sekcio sin turni al d-ro Carlo 
Minaja, Viale Giulo Cesare, 223, Roma (ltalujo). 

Elektro-komiistoj kaj galvanizistoj anoncu sin al s-ro 
lack A. Mc Carthy, 4421 Driftman DR. Monroeville, 
Penna, Usono. 

La franca delegito, inĝeniero Broise (Brezolles, Eure-et- 
Loir) verkis vortareton Vasko-esperantan, enhavantan ĉirkaŭ 
du mil vortojn, la vortojn troveblajn en « Arotcarena » ka: 
« Doms Harymbat et Pons » ; li sendos (ĝis elĉerpiĝo) 
ekzempleron kontraŭ afrankopago de 0,7O F. Oni povas 
ĝiri al lia poŝt-ĉekkonto 17.516.95 Paris. 

INTERNACIA LIGO DE ESPERANTISTOJ FOTO-KINO- 
KAJ MAGNETOFON-AMATOROJ (ILEF), organizo aliĝinta 
al U.E.A. — La magnetofona sekcio invitas ĉiujn magne- 
tofon-amatorojn sin anonci ĉe la sekcia respondeculo : s-ro 
Petro Poliŝĉuk, Novo-Moskovskaja 18, kv. 15, Taŝkent-52, 
USSR. 
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KASTELO 
DE GRESILLON 
Kiel ĉiujare, Unuiĝo Franca por Esperanto 

organizos staĝon 

kiu okazos de la 30-a de aŭgusto 
ĝis la 13-a de septembro 

Gvidos la staĝon profesoro Martin el Rennes 

Zorgos pri la akcepto en la kastelo ges-roj 
Jellenc kaj f-inoj B. kaj J. Vazon. 

Interesuloj aliĝu de nun sen prokraste 

  

DISTINCTION HONORIFIQUE 

Nous avons le plaisir d'annoncer 3 nos membres la 
nomination au grade d'Officier de la Legion d'Honneur de 
notre vice-président Gabriel Rougetet et de notre dévoué 
membre et ami Camille Brender. 

Les membres du Conseil d'Administration leur adres- 
sent leurs plus vives félicitations pour cette distinction qui 
nonore notre Union Nationale. 

ĴUS APERINTA, broŝuro de Raymond Schwartz pri 
la uzo de la participoj : 

« NE KIEL MEIER ! » 

en kolekto de Franca Esperanto-Instituto. 

Mendu tiuj : 6 steloj aŭ 2 frankoj 
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SERVICE DE LIBRAIRIE (Extraits) 
Nous pouvons fournir tous les livres indiqués dans l'annuaire U.E.A. 
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